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 EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convocação para os Moradores da Servidão Cinco Rosas no Bairro São João do Rio Vermelho 

dia 17 de agosto na Servidão Cinco Rosas n-330 às 18:00h, para a reunião de constituição da  

Associação de Moradores da Servidão Cinco Rosas.

 CERTIDÃO DE AFIXAÇÃO DE EDITAL - Ação: Cumprimento de Sentença/PROC - Exequente: Condominio 
Edificio Dona Olita Executado: Maria Lucia dos Santos Lopes e outro CERTIFICO, para os devidos fins que, 
nesta data de 25/07/2019, nesta cidade e Comarca da Capital, Estado de Santa Catarina, foi afixado no átrio 
deste Fórum, o edital a seguir transcrito: EDITAL DE INTIMAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - COM 
PRAZO DE 30 DIAS Ação: Cumprimento de Sentença/PROC Exequente: Condominio Edificio Dona Olita / 
Executado: Maria Lucia dos Santos Lopes e outro / Rua Gustavo Richard, 434, Fórum, Centro - CEP 88010-
290, Fone: 48, Florianópolis-SC - E-mail: capital.civel2@tjsc.jus.br Juiz de Direito: Vitoraldo Bridi Genérico: 
Márcio Pereira Tizziani Processo n. 0006226-45.2019.8.24.0023 Intimando(a)(s): MARIA LUCIA DOS SANTOS 
LOPES, brasileiro(a), Casada, Professora, RG 11725867, CPF 007.593.648-85, com endereço à Rua Ana Pereira 
Vieira, 274, Itinga, CEP 89245-000, Araquari - SC; JÚLIO CÉSAR LOPES, RG 8397225, CPF 892.501.098-49, 
com endereço à Rua México, 2022, Jardim Independência, CEP 14.076-360, Ribeirão Preto/SP. Pelo presente, 
a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou não sabido, FICA(M) CIENTE(S) de que 
neste Juízo de Direito tramitam os autos do processo epigrafado e INTIMADA(S) para em 15 (quinze) dias, 
contado do primeiro dia útil seguinte ao transcurso do prazo deste edital, pagar o valor total do débito, sob pena 
de multa e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da dívida, os quais somente 
serão devidos caso não efetue o pagamento do valor total do débito no prazo legal para cumprimento voluntário 
da obrigação (Art. 523, §1º,CPC). PRAZO: O prazo para, querendo, oferecer impugnação ao requerimento de 
cumprimento da sentença formulado pelo credor é de 15 (quinze) dias, contados do término do prazo fixado 
para o pagamento, independentemente de penhora ou nova intimação (Art. 525 do CPC). ADVERTÊNCIA: Não 
sendo impugnado o requerimento de cumprimento da sentença no prazo acima, presumir-se-ão aceitos como 
verdadeiros os fatos afirmados pelo credor na petição. E para que chegue ao conhecimento de todos, partes e 
terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local de costume e publicado na forma da lei.”  
Florianópolis (SC), 25 de julho de 2019. Roney Peres TJA - 40584

OFICIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE PALHO-
ÇA. Bel. Sebastião David Correa Tourinho - Oficial 
Registrador Titular. Rua Bernardino Saturnino da Silva, 
n° 87, Caminho Novo - CEP 88132-335. Fone: (48) 
3242-4522 site: www.riph.com.br email: cripalhoca@
riph.com.br. EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA USU-
CAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Sebastião David Cor-
rea Tourinho, oficial registrador do Oficio de Registro 
de Imóveis de Palhoça/SC, faz saber à terceiros even-
tualmente interessados, que os srs. Plaumi Pedro da 
Silva, CPF n° 645.853.109-59, CNH n° 00819014740 
DETRAN/SC, nascido em 04/01/1967, funcionário pú-
blico, e Roselia Scheidt da Silva, CPF n° 707.430.299-
68, CNH n° 02293646705 DETRAN/SC, nascida em 
22/11/1969, vendedora, casados entre si, brasileiros, 
residente e domiciliados na rua Lauro Rosar, n° 32, 
Aririu, Palhoça/SC, requer pedido de reconhecimento 
extrajudicial da usucapião extraordinária, alegando o 
exercício da posse no lapso temporal por mais de 15 
anos, do imóvel urbano, com 194,87m² (cento e no-
venta e quatro metros e oitenta e sete centímetros qua-
drados), com um perímetro de 56,056 metros, situado 
no lado par da rua Lauro Rosar, n° 32, distante 18,37 
metros da esquina formada pela rua Lauro Rosar com 
a avenida Bom Jesus de Nazaré, Aririú, Palhoça/SC, 
confrontando: frente, a leste, 12,898 metros, com a rua 
Lauro Rosar; de um lado, ao sul, 15,265 metros, com 
o Imóvel de posse de Pedro Paulo Eger, remanescen-
te da matrícula 22.059-RG, fundos, ao oeste, 12,733 
metros, com o imóvel de posse matriculado sob n° 
12.422-RG de Talis Marcelo Nervi; e do outro lado, ao 
norte, 15,161 metros, com o imóvel de posse de Alfre-
do Hahn, remanescente da matrícula 22.058-RG. Possui 
benfeitoria, uma casa de alvenaria de aproximadamente 
123,70m².

Comissão Permanente de Licitação

O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC/SC torna público para conhecimento dos 
interessados que realizará as licitações abaixo relacionadas. Os editais estão disponíveis 
na Rua Felipe Schmidt, nº 785, Centro, Florianópolis/SC e nos endereços: www.sesc-sc.
com.br (licitações) e www.licitacoes-e.com.br.

RETIFICATIVO 
Modalidade: Concorrência nº 45/19
Objeto: contratação de empresa especializada para aquisição e instalação de comunicação 
visual para a unidade de São José do Sesc/SC.
Entrega das propostas: até as 10h do dia 29/8/2019

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 93/19
Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância 
eletrônica para as unidades do Sesc em Concórdia, Chapecó, Lages, Tijucas e São João 
Batista/SC.

a) retificação da data de abertura do edital, a ser realizada no dia 19 de agosto de 
2019 às 9hs;
b)alterações nas descrições técnicas dos lotes 04 e 05.

Entrega das propostas: até as 8h do dia 19/8/2019

PUBLICAÇÃO LEGAL

Santa Catarina será o primeiro Estado do país a ter um 
Laboratório de Ciências do Fogo, local de pesquisas para   
o Corpo de Bombeiros; prédio ficará em Florianópolis 

Laboratório para 
os bombeiros
O governador Carlos 

Moisés assinou digi-
talmente na sexta-

feira a destinação de um ter-
reno no Sapiens Parque, em 
Florianópolis, para a constru-
ção do Laboratório de Ciên-
cias do Fogo, um instrumen-
to de pesquisa, certificação, 
análise e capacitação para o 
CBMSC (Corpo de Bombei-
ros Militar de Santa Catari-
na). Será a primeira estrutura 
do tipo no Brasil e a segunda 
na América do Sul — hoje já 
existe uma no Chile.

“Vamos direcionar par-
te da área de terra do Sapiens 
Parque para que a gente possa 
abrigar o laboratório e melho-
rar as condições de trabalho, 
ensino e pesquisa do Corpo de 
Bombeiros de Santa Catarina”, 
declarou o governador. A assi-

natura foi realizada durante o 
ato de formatura e promoção 
de praças e oficiais da Polícia 
Militar e do Corpo de Bombei-
ros Militar, em Florianópolis.

Com o aval do governador, 
o próximo passo do CBMSC é 
definir os detalhes do proje-
to e iniciar a licitação para a 
obra. Na avaliação do coman-
dante-geral, coronel Charles 
Alexandre Vieira, o novo es-
paço vai qualificar o trabalho 
de prevenção e melhorar a 
atuação dos bombeiros mili-
tares catarinenses. 

“Era um desejo nosso já 
desde o ano passado, e ago-
ra seremos pioneiros no país. 
Com o Laboratório de Ciências 
do Fogo, poderemos fomentar 
a pesquisa junto às universi-
dades, bem como certificar 
produtos, materiais, fazendo o 

ciclo completo de bombeiros. 
Hoje já fazemos prevenção, 
com vistorias em edificação, 
e agora poderemos certificar 
que aqueles produtos real-
mente atendem às especifica-
ções”, afirma Vieira.

REDUÇÃO DE CUSTO

Motoristas de SC 
poderão optar por 
CNH apenas digital

Um projeto deve garantir aos motoristas 
a possibilidade de emitir a CNH (Carteira Na-
cional de Habilitação) e o CRLV (Certificado 
de Registro e Licenciamento de Veículo) ape-
nas no formato digital em Santa Catarina. A 
medida vem sendo planejada pelo governa-
dor Carlos Moisés (PSL) desde o início do ano 
e recebeu, nesta semana, o aval do governo 
federal, durante audiência com o ministro da 
Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas.

Segundo o governo, o projeto prevê que 
o cidadão só precisará fazer os exames para 
obter e renovar a CNH, mas não será obrigado 
a buscar a carteira de motorista, tampouco o 
CRLV todo ano. Essa opção caberá ao moto-
rista, que poderá escolher ter apenas a versão 
digital de ambos os documentos.

Segundo Moisés, a medida busca ser um 
facilitador para o motorista e também redu-
zir custos para o Estado, visto que gastará 
menos com a impressão. Atualmente é pos-
sível pedir a carteira definitiva, para quem 
está com a permissão em mãos, de maneira 
online, bem como manter versões digitais da 
CNH e do CRLV no aplicativo Carteira Digi-
tal de Trânsito do Denatran. No entanto, por 
exigência federal, as versões impressas ainda 
precisam ser emitidas.

Seremos pioneiros no país. 
Com o laboratório, poderemos 
fomentar a pesquisa junto 
às universidades, bem 
como certificar produtos, 
materiais, fazendo o ciclo 
completo de bombeiros

Alexandre Vieira, comandante-
geral do Corpo de Bombeiros

Novo espaço vai qualificar o trabalho de prevenção do Corpo de Bombeiros

CORPO DE BOMBEIROS/DIVULGAÇÃO/ND


